
Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření 
k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat 
v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od 
některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. 
dubna 2020 do 30. dubna 2020. 

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se 
školským zákonem (§ 36 odst. 4). 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to 
možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole 
(datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace 
osobně do školy nebo poštou. 

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé 
období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. 

Co to pro vás znamená aneb jak to provedeme...

Pokud máte datovou schránku, pošlete vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k základnímu 
vzdělávání, případně Žádost o odklad povinné školní docházky ve formátu PDF do školní datové 
schránky ID p3mmes4.

Pokud vlastníte elektronický (digitální) podpis, můžete poslat vyplněnou a elektronicky podepsanou
Žádost ve formátu PDF na školní mail zskriz@seznam.cz.

Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností, pošlete nám Žádost v papírové podobě poštou 
na adresu ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvková organizace, Křižanovice 31, 685 01.

Nejjednodušší formou podání Žádosti ale bude vhodit ji vyplněnou a podepsanou do školní 
schránky, která je umístěna vedle vchodu do budovy ZŠ v zalepené obálce, na kterou napíšete 
Zápis a jméno dítěte.

Termín odevzdání žádostí stanovuji od 1. dubna 2020 do 12. dubna 2020 včetně.   

!!! Důležitá věc:   pokud budete podávat Žádost o odklad povinné školní docházky, zákon vyžaduje 
doložit kladné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC apod.) a kladné vyjádření 
dětského nebo odborného lékaře. Bez těchto dvou dokumentů vám nemůžu odklad povinné školní 
docházky povolit  !!!

Mgr. Miroslav Merta 
ředitel školy
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